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Uddrag af bogen:
»En aften ringede Anne-Louise og fortalte, hun havde været til møde i børnehaven. Hun fortalte, at de havde
svært ved at styre ham, og at han let kom op at slås, så de andre var lidt bange for ham.Jeg bad hende om at
slappe af: »Han er bare en helt almindelig dreng.« Vi snakkede om, hvilke problemer vi selv kunne ha' med
ham og blev enige om, at det nok var børnehaven, der havde lidt svært ved at sætte grænser. Jeg sagde:

»Selvfølgelig har de det svært med at skulle holde styr på så mange. Hvis der så er en, der er lidt vild, gør det
jo ikke sagen nemmere. Det, jeg syntes er værst, er, hvis de andre børn ikke gider lege med ham, det er

eddermame synd.« Det kunne give mig et helt sug i maven at tænke på det.«
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